Information om barnomsorg
Framtagen av: Bildningsförvaltningen
Datum: 2018-01-01

Bildningsförvaltningen
Information om barnomsorg

Barnomsorg
Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola. Skolbarnomsorg, fritidshem,
erbjuds elever från det år de fyller 6 år t.o.m. vårterminen det år de fyller 13 år.
Utöver den kommunala barnomsorgen finns även enskilda verksamheter.

Rätt till plats
Barnet ska ha fyllt ett år vid inskolning och vara folkbokförd i kommunen.
Vårdnadshavare/förälder/sammanboende ska arbeta, studera eller vara aktivt arbetssökande. Rätt till
plats omfattar också barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt skollagen 8
kap 5 ,7 §.
Vid föräldraledighet eller arbetslöshet hos vårdnadshavare/förälder/sammanboende har barnet rätt till
förskola 15 timmar per vecka.

Ansökan
Ansökan görs genom e-ansökan via kommunens webbplats, www.lilledet.se. Om fullständigt
personnummer saknas, ansöker du skriftligt på en särskild blankett. Du kan ansöka om förskoleplats
tidigast 6 månader innan önskat inskolningsdatum. Ködatum kan bli tidigast 4 månader före önskat
placeringsdatum.
För ansökan av förskolebarn 1-5 år kan det göras tre val. Första, andra och tredjehandsalternativ.
Valen kan bestå av antingen boendeområde eller förskola.
1. Lödöse
2. Nygård
3. Göta
Eller
1. Klosterängens förskola
2. Nygårds förskola
3. Ryrsjöns förskola
Tackar platsinnehavare nej till sitt förstahandsval får det göras en ny ansökan. Tackar man nej till
andra- eller tredjehandsvalet kvarstår det ursprungliga ködatumet. Tackar platsinnehavaren ja till
andra- eller tredjehandsvalet kan barnet stå kvar i kön till sitt förstahandsval. Överflyttningar till annan
förskola görs företrädelsevis i januari och augusti.
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För ansökan av elev 6 - 13 år görs ansökan om plats till fritidshem på den skola eleven går.
Platsinnehavare ansvarar för att lämnade uppgifter i ansökan hålls aktuella.

Placering
För barn mellan 1 - 5 år görs placering i förskola med följande prioriteringsordning:
1. Rätt till plats enligt skollagen 8 kap, 5, 7§
2. Utbildningsnämndens beslut 050927 107§ föräldrars sysselsättning
a. arbete
b. studier
c. arbetssökande
d. föräldralediga
3. Anmälningsdatum
Målet är att erbjuda barnet plats enligt platsinnehavares önskemål eller i närområdet. Syskon placeras i
möjligaste mån tillsammans, ingen syskonförtur föreligger.
Barn 6-13 år erbjuds fritidshem på sin skola från och med augusti det år eleven börjar skolan.
Fritidshemstaxan gäller fr.o.m. första augusti det år barnet börjar skolan. Förskolebarn med pågående
barnomsorgsplats ska inte säga upp sin plats om överflyttning till fritidshem önskas. Plats på
fritidshem erbjuds inte om platsinnehavare är arbetslös eller föräldraledig.
Vid placering skickar handläggaren hem ett skriftligt erbjudande till folkbokföringsadressen. Båda
platsinnehavarna skriver under och lämnar svar inom 10 dagar om platsen accepteras eller ej. Besvaras
inte erbjudandet övergår platsen till ett annat barn och barnet står då inte längre kvar i kön.
Plats kan inte erbjudas om tidigare skuld för obetald barnomsorgsavgift kvarstår eller om den finns
hos ett inkassoföretag.
Plats kan inte påbörjas innan plats hos annan anordnare är uppsagd och uppsägningstiden har passerat.
Öppettider
Förskoleverksamhet och fritidshem erbjuds helgfri måndag - fredag klockan 06:00 – 18:00.
Kompetensutveckling för samtlig personal inom barnomsorgen sker fyra dagar per år. Under dessa
fyra dagar uppmanas föräldrarna att själva ordna omsorg för sina barn. Datum meddelas senast två
månader i förväg. Ingen avgiftsreducering ges för dessa fyra dagar. Under lov kan verksamheterna i
kommunen slås ihop. Detta kan innebära att barnomsorg erbjuds på annan förskola eller fritidshem.

Schema för vistelsetid
Barnets vistelsetider lämnas via ”mina barnomsorgssidor” på webben. Vid förändrat omsorgsbehov
ska nytt schema lämnas senast tre veckor innan det nya schemat börjar gälla. Platsinnehavares
arbetstid och restid utgör barnets rätt till vistelsetid.
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Avgift
Kostnaden för plats inom barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas utifrån hushållets
gemensamma bruttoinkomst per månad. Avgift tas ut 12 månader om året. Debitering görs
innevarande månad, oavsett om platsen används eller inte. Vid placeringsstart debiteras avgiften från
och med det datum som står på placeringsmeddelandet. Avgiften påverkas om du har fler barn i
kommunal verksamhet. Finns det fler än tre barn i familjen betalar ni endast för de tre yngsta barnen.
Det innebär att yngsta barnet är första barnet i beräkningen av avgiften.
Förskola och pedagogisk omsorg

Första barnet
Andra barnet
Tredje barnet

Avgift
3 % av inkomst
2 % av inkomst
1 % av inkomst

Maxbelopp 2018
1 382 kr/månad
922 kr/månad
461 kr/månad

Allmän förskola
Gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år. Allmän
förskola omfattar 525 timmar om året i förskolan, vilket motsvarar 35 veckor á 15 timmar. Det är förskolechef på
respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmar per vecka läggs ut utifrån kvalité och organisation.
För de barnen med vistelsetid utöver den allmänna förskolan gäller följande prislista

Första barnet
Andra barnet
Tredje barnet

Avgift
1,88 % av inkomst
1,25 % av inkomst
0,63 % av inkomst

Maxbelopp 2018
866 kr/månad
576 kr/månad
290 kr/månad

Fritidshem/pedagogisk omsorg
Gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

Första barnet
Andra barnet
Tredje barnet

Avgift
2 % av inkomst
1 % av inkomst
1 % av inkomst

Maxbelopp 2018
922 kr/månad
461 kr/månad
461 kr/månad

Avgiftspliktiga personer
Skyldighet att lämna uppgift om inkomst har det hushåll som barnet tillhör. Med hushåll avses gifta
eller sammanboende föräldrar. Ensam föräldrar, person som samlever med förälder i ett par liknande
förhållande samt familjehemsföräldrar, eller vuxna folkbokförda på samma adress.
Inkomstuppgift/ Ändrade familjeförhållanden
Avgiftspliktig person är skyldig att snarast anmäla ändrade familjeförhållanden eller om inkomsten
ändras. Om inkomstuppgift inte lämnas kom maxbelopp att debiteras.
Platsinnehavaren ansvarar själv för att kontrollera att avgiften stämmer.
Kommunen har rätt att göra efterdebiteringar om oriktiga uppgifter lämnas. Retroaktiv återbetalning
av avgiften görs enbart om särskilda skäl föreligger.

Bildningsförvaltningen
Information om barnomsorg

Då barnet har växelvis boende och båda föräldrarna är i behov av barnomsorg ska båda föräldrarna
vara platsinnehavare. Avgiften debiteras respektive hushåll procentuellt med hänsyn till inkomst, men
avgiften överstigen aldrig maxbeloppet. Önskemål om delad faktura vid växelvis boende lämnas in via
särskild blankett.
Avgiftsgrundande inkomster och ersättningar
Avgiften beräknas i procent på beskattningsbar bruttoinkomst, Lön, från eget företag,
inkomst av näringsverksamhet (överskott) enligt deklaration. Skattefri inkomst och
barnpension ska inte uppges.
Barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd underhållsstöd, studielån, studiebidrag är inte
avgiftsgrundande inkomst.
Varierar inkomsten starkt mellan månaderna ska en genomsnittsberäkning per månad göras.
Egen företagare uppger vid nystart beräknat uttag av lön och därefter inkomst av
näringsverksamhet (överskott) enligt årets deklaration. I det fall en avgiftspliktig person
arbetar utomlands ska även denna inkomst medräknas i hushållets inkomster.
Utebliven avgift
Efter två månaders utebliven betalning avstängs barnet från barnomsorg. Om
platsinnehavaren önskar platsen åter måste barnet anmälas till kön på nytt. Plats får inte
erbjudas om det finns en skuld. Barn i åldern 3 - 5 år har fortsatt rätt till allmän förskola.
Arbetslöshet eller Föräldraledighet
Förskolebarn i åldern 1-5 år som har barnomsorg när platsinnehavaren blir arbetslös eller
går på föräldraledighet har rätt till en vistelsetid på 15h per vecka.
Fritidshemsbarn får behålla platsen högst en månad.
Flyttning från kommunen

Förskoleplats i två kommuner
barn folkbokförda i Lilla Edets kommun beviljas bara en förskoleplats. Det innebär att barn
folkbokförda i kommunen som bor växelvis i annan kommun inte kan ha en förskoleplats i
den kommunen också.
Outnyttjad plats
Om barnet inte nyttjat barnomsorgsplatsen under mer än två månader tillbaka i tiden förloras
rätten till barnomsorg och placeringen avslutas. Undantag gäller vid planerad frånvaro.
Uppsägning av barnomsorgsplats
Barnomsorgsplatsen sägs upp via särskild blankett eller via ”mina barnomsorgssidor”.
Uppsägningstiden är 2 månader för förskolebarn respektive 1 månad för fritidshemsbarn.
Avgift debiteras under uppsägningstiden.
Uppgifter enligt Personuppgiftslagen
De uppgifter som lämnas vid ansökan om barnomsorg, inkomstuppgift samt uppgifter från
folkbokföringen, registreras i en databas. Uppgifterna behandlas i enlighet med
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bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL t.o.m. 2018-05-25 Därefter enligt
den Europeiska dataskyddsförordningen, General data protection regulation (GDPR)

